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◀ Jeśli małżeństwo zaniedba 
uczucia we wzajemnej relacji, to nie 
dzieje się dobrze. W życiu współ-
małżonka może pojawić się osoba, 
która wzbudza w niej dobre uczu-
cia, np. przez pochwały typu: „Jaki 
ty jesteś wspaniały, żona cię nie 
docenia…”. Wzbudzone uczucia 
ludzie gotowi są nazwać miłością, 
a w konsekwencji – bywa – porzu-
cić współmałżonka, porzucić dzie-
ci. Czy te uczucia są miłością? Nie! 
Miłość nie krzywdzi drugiego. Gdy 
spotykam się z taką sytuacją w po-
radni, mówię: „Pana zakochanie, 
fascynacja inną kobietą, nie ma nic 
wspólnego z miłością. Pan jest nie-
dojrzały. Stracił pan kontrolę nad 
uczuciami i w imię tej niedojrzało-
ści chce pan odejść do innej kobiety 
i skrzywdzić żonę i dzieci”. 

Wracając do tematu naszej roz-
mowy: jakie czynniki – oprócz 
uznania różnic między kobie-
tą i mężczyzną – uznałby Pan 
za istotne dla budowania więzi 
w małżeństwie? 

Bardzo ważna jest nauka po-
prawnej komunikacji. Jeżeli mał-
żonkowie mają dobrą wolę i nauczą 
się rozmawiać ze sobą w sposób 
nieraniący, budujący, zachęcający 
do następnej rozmowy, to właści-
wie wystarczy. Z obserwacji wiem, 
że do sytuacji rozwodowej docho-
dzą małżeństwa, z których przy-
najmniej jedno odeszło od Boga. 
Z upadku powstają z kolei te mał-
żeństwa, w których oboje wrócili 
do Boga – do modlitwy, do spo-
wiedzi, do sakramentów. Chcąc 
więc budować trwałą więź miłości 
w małżeństwie, trzeba trzymać się 
Pana Boga. Istnieje pewna pro-
sta wskazówka. Jeśli ją zastosuje-
my, małżeństwo się nie rozpadnie, 
bo taką gwarancję daje sam Pan 
Bóg. Namawiam, by małżonkowie 
wspólnie przed snem codzien-
nie odmawiali jedno „Ojcze nasz”. 
W tej modlitwie są słowa: „I odpuść 
nam nasze winy, jako i my odpusz-

czamy naszym winowajcom”. Nie 
da się ich wypowiedzieć uczciwie, 
nie uporawszy się najpierw ze swo-
ją złością na współmałżonka, nie 
przebaczywszy mu. Gdyby małżon-
kowie faktycznie sobie codziennie 
wybaczali, nie dochodziłoby do sy-
tuacji rozwodowych. „Ojcze nasz” 
jest impulsem, który popycha właś-
nie do takiej wybaczającej posta-
wy. Małżeństwa, które się wspólnie 
modlą, nie rozwodzą się i mówię 
to na podstawie ponad 40 lat pracy 
w poradni życia rodzinnego. Oczy-
wiście, te małżeństwa przeżywają 
różne trudności, czasem bardzo 
wielkie, ale trwają, bo są zbudowa-
ne na skale. A dom zbudowany na 
skale – i to obiecał nam Chrystus – 
zawsze się ostoi, nawet jeżeli uderzą 
w niego wichry i nawałnice. 

Burze jednak uderzają, bo kon-
flikty i kryzysy nie omijają nawet 
dobrych małżeństw. Jak je trakto-
wać? 

Najpierw rozróżnijmy konflikt 
od kryzysu. Konflikt to sytuacja, 
w której zderzają się ze sobą dwa 
przeciwstawne pragnienia, na przy-
kład on chce pojechać w góry, a ona 
nad morze. Ze względu na to, że 
mamy różne pragnienia, konflikty 
występują w każdej relacji. Nie moż-
na unikać konfliktów, ale trzeba je 
rozwiązywać. Kluczowe jest przestać 
ze sobą walczyć, ale zastanowić się 
wspólnie, co będzie dla nas lepsze. 
Czymś innym jest kryzys w małżeń-
stwie, który pojawia się wtedy, gdy 

przez długi czas w relacji dzieje się 
źle. Kryzys zawsze wiąże się – i to 
niezależnie od faktu, czy ludzie są 
wierzący, czy też nie – z odejściem 
od zasad wyłożonych w Dekalogu. 
Przykazania od czwartego do dzie-
siątego dotyczą zasad budowania 
relacji między ludźmi, a więc także 
w małżeństwie. Jeżeli człowiek za-
cznie odchodzić od tych zasad – 
przestaje czcić rodziców, zaczyna 
cudzołożyć, zabija, kradnie, kłamie 
i pożąda – to degraduje siebie i swo-
je małżeństwo. 

Co wtedy robić?
Osobom wierzącym mówię: „Za-

cznijcie od spowiedzi, wróćcie do 
modlitwy i do sakramentów”. To 
ważne środki, ale czasem małżon-
kowie potrzebują także terapii, żeby 
zobaczyć, że każde z nich ma udział 
w kryzysie, a więc żeby odejść od 
przekonania, że wszystkiemu winny 
jest współmałżonek. Jeśli tego nie zro-
bią, rozwiązanie problemu będzie po-
wierzchowne. Bo mąż nadal widzi, że 
wszystkiemu jest winna żona, a żona, 
że wszystkiemu jest winien mąż. 

Istnieje jakaś recepta na szczęśli-
we małżeństwo? 

Małżonkowie mają dążyć do 
dojrzałości – najlepiej do święto-
ści. Mają chcieć ofiarowywać siebie 
w miłości i umieć się kontaktować 
ze sobą przez dobrą komunikację. 
Jeśli ich wysiłek zostanie wsparty 
Bożą łaską, to wszystko będzie do-
brze… a nawet lepiej.  ■
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Magdalena Kindzierska

Kryzysy pojawiają się w naszym życiu w każdym 
jego wymiarze i w każdym czasie. Są niejedno-

krotnie kumulacją zaniedbań, konfliktów, a także 
spornych spraw ,,zepchniętych pod dywan” i niezała-
twionych w porę. Czy to z zabiegania i nieuwagi, czy 
z nieumiejętności i bezradności, a czasem może z igno-
rancji i pychy, tolerujemy kryzysy, przez co pozwalamy 
im na dobre zadomowić się w naszym życiu. Chociaż 
początek tego artykułu nie napawa optymizmem, to 
dobra wiadomość jest taka, że nie ma takich kryzysów, 
z których nie moglibyśmy wyjść zwycięsko – lepsi, sil-
niejsi, bardziej doświadczeni i bliżsi sobie.

Ze względu na bliskość i bogactwo relacji, kiedy 
kryzys dotyka małżonków, dotyka również ich dzieci, 
rodziców, krewnych, znajomych. Przyjrzyjmy się mu 
zatem uważnie jako zjawisku, któremu można zapo-
biec lub z sukcesem je pozytywnie przeżyć, zwłaszcza 
że znacząco wpływa na jakość naszego życia, pracy 
i kontaktów z ludźmi.

Kryzys w małżeństwie występuje wówczas, gdy zo-
staje rażąco naruszona równowaga i harmonia w re-
lacji między mężem i żoną lub kiedy zostają złamane 
zasady wspólnego życia wyrażone w przysiędze mał-
żeńskiej. Różna wrażliwość męża i żony, inny sposób 
patrzenia i przeżywania, mogą być z jednej strony da-
rem ubogacającym małżonków, z drugiej zaś są trud-
nościami prowadzącymi do kryzysu. I tu niezbędny 
jest wspólny fundament do podjęcia skutecznej z nim 
walki.

System wartości

Najistotniejszy w rozwiązaniu kryzysów jest system 
wartości i wolna wola oparta na wzajemnym szacun-
ku. Małżeństwo nasze ma długą historię, pomimo to 
do dziś pamiętam życzenia, które złożyli nam dziadko-
wie w dniu naszego ślubu: ,,abyście się zawsze szano-
wali”. I kropka. Nic nie mówili o zdrowiu, pieniądzach, 
dzieciach, choć życzyli nam tego wszystkiego z serca. 
Wzajemny szacunek, na zawsze. To klucz, który otwo-
rzy wiele drzwi i będzie sprzymierzeńcem małżeństwa 
w trudnych chwilach. Kiedy się szanujemy, zamienia-

my to, co nas dzieli, w małżeński skarb, który staje się 
naszym sprzymierzeńcem w walce z kryzysem. Jeże-
li w naszym systemie wartości poważnie traktujemy 
przysięgę małżeńską i doskonalimy się w jedności 
małżeńskiej, to każdy kryzys jesteśmy w stanie prze-
kuć w małżeński sukces.

Równowaga i kierowanie czasem

Kolejną zasadą oddalania od siebie kryzysów jest 
dbałość o zachowanie względnej równowagi w życiu. 
Tu wysuwa się na pierwszy plan mądre planowanie co-
dziennych zajęć i obowiązków. 

Organizujmy sobie tak nasz kalendarz, aby obok 
zadań i obowiązków była zarezerwowana odpowied-
nia ilość czasu na bycie mężem i żoną, i to nie tylko 
z urzędu i powinności. Naturalna bliskość w relacji mał-
żeńskiej, czas na czułość i bycie razem zdecydowanie 
osłabia możliwość pojawienia się kryzysu. Małżonko-
wie, którzy są ze sobą zżyci i znają się, nie pozostawiają 
kryzysowi podłoża do rozwoju. Bieżące sporne tematy 
rozwiązują stosując złotą biblijną zasadę: ,,Niech nad 
waszym gniewem nie zachodzi słońce” (Ef 4,26).

Dialog

Niezbędnym narzędziem do rozwiązania kryzysu 
jest dialog. Umiejętne i pełne życzliwości rozmowy 
pozwalają na lepsze zrozumienie współmałżonka, jego 
punktu widzenia, odczuć i oczekiwań. W dialogu za-
warta jest szansa na wspólne ustalenia i strategie.

W każdym małżeństwie ukryte są umiejętności 
i zdolności do rozwiązywania kryzysów. Ważne jest to, 
aby do nich dotrzeć. Jeśli nawet kryzys, mimo naszej 
dbałości o relację małżeńską, nas dotknie, nie rezyg-
nujmy z siebie i szukajmy rozwiązań. Niech kryzys 
nigdy nie stanie pośrodku nas, dzieląc nasze małżeń-
stwo, ale, trzymając wspólną stronę, potraktujmy go 
jak niemile widzianego intruza. Takie doświadczenie 
umacnia małżeństwo, zbliża małżonków do siebie 
i sprawia, że jedność małżeńska przechodzi na wyższy 
poziom.  ■

Kryzys małżeński 
       – szansa na 
  lepsze jutro
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